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GEOFF DYER

Camus nyomában, Algériában
Túl	későn	jöttem:	nap,	évszak	és	század	szerint	is…
 
Nap	szerint,	mert	már	minden	hotel	megtelt,	a	besötétedett	városban	hurcolom	a	csomagom	

és	az	összes	pénzem	(egy	köteg	keményvalutát	bankjegyekben),	idegesítenek	a	bolyongáso-
mat	figyelő	ifjak	falkái,	úgyhogy	nagyon	igyekszem	úgy	tenni,	mintha	születésem	óta	itt	élnék	
és	pontosan	tudnám,	hova	megyek,	pedig	fogalmam	sincs,	melyik	–	a	térképen	nem	található	
–	részén	vagyok	Algírnak.

Mire	szobát	találok,	már	túl	késő	bármihez,	ezért	kihúzok	egy	széket	az	erkélyre,	és	a	még	
mindig	meleg	utcát	nézem,	a	 feliratokat.	Arab	nyelvűek	és	mintha	kézzel	 írták	volna	őket,	
folyóírással.	Se	eleje,	se	vége	a	jeleknek.	Még	az	Algériai	Nemzeti	Bank	táblája	is	olyan,	mint	
a liturgikus költészet egy sora: szavak hosszan elnyúló horizontja. Furcsamód megnyugtató 
egy	teljesen	érthetetlen	ábécét	látni,	mentesít	a	megértés	kényszerétől.	Egyébként	nincs	más	
látnivaló,	nincsenek	neonok	vagy	bárok,	és	hallani	sem	hallatszik	semmi.	Az	egyetlen	zaj	a	
leereszkedő	fémredőnyöké,	az	is	távoli,	mert	mindet	lehúzták	már,	ahányat	innen	látok.

Camus	miatt	jöttem	ide.	Algír	volt	az	ő	városa,	itt	formálódott,	belőle	táplálkozott.	Egyik	
külföldi	útja	során,	Prágában,	egy	ilyesfajta	vendégszobában	kötött	ki,	és	így	írt:	„kétségbe-
esetten	gondoltam	a	Földközi-tenger	partján	fekvő	városomra,	a	zöld	fényben	fürdő,	fiatal	és	
szép	nőktől	hemzsegő,	szelíd	nyári	estékre,	melyeket	annyira	szeretek”1.

Az	ágyban,	már	félálomban,	az	én	városom	utálatos	november	estéinek	mélyre	csüngő	fel-
hőire	gondolok,	Londonra,	ahol	már	minden	szép	nő	foglalt.

Évszak	szerint	is	későn	jöttem.	Már	elmúlt	Camus	kedvenc	idénye,	a	tavasz	meg	a	nyár,	
amikor a legszegényebb ember is istenként sétál a forró ég alatt.

Csak	néhány	hónapja,	hogy	elolvastam	az	úgynevezett	„lírai	esszék”	három	kötetét	–	Színe 
és visszája,	Nász,	A nyár	–,	és	rájöttem,	hogy	milyen	alapvetően	fontosak	ezek	az	algériai	nya-
rak	Camus	megértéséhez.	Azelőtt,	nagy	általánosságban,	Sartre,	Beauvoir,	a	párizsi	kávéhá-
zak,	az	egzisztencializmus,	az	abszurd	fogalmát	társítottam	hozzá.	Pedig	mindabban,	ami	meg-
határozza	Camus-t,	az	említett	személyekhez	és	eszmékhez	fűződő	kapcsolatainál	fontosabb,	
ami	megkülönbözteti	és	elválasztja	tőlük:	hogy	szegénységben	nőtt	fel	Algírban.	Mindenre,	
ami	később	történt,	kihat	a	szegénység	és	a	napfény	e	korai	megtapasztalása.

Ami	Camus-nek	erőforrás	volt,	bennem	szorongást	kelt.	Ő	a	 szépség	özönében	nőtt	 fel,	
én	egy	sivár,	zsugori	ég	alatt,	Anglia	fényszegénységében,	ahol	az	év	három	hónapjában	már	
ebédidő	után	sötétedni	kezd,	másik	háromban	meg	ki	sem	világosodik.	Camus-nek	az	ég	nyil-
vánvaló	éltető	elem	volt,	nekem	beváltatlan	ígéret;	valami,	amire	kiszolgáltatottan,	esélytele-
nül	vágyakoztam.	Amikor	ezen	az	őszi	reggelen	félve	kinyitom	a	spalettákat,	még	Algírban	is	
felhőktől	hurutos,	szaggatott	eget	látok.	Szemerkélő	eső,	árnyéktalan	nap.

És	évszázad	szerint	is	későn	jöttem:	korunkra	semmi	nem	maradt	fenn	abból,	amit	Camus	
nagyra tartott a kultúrában.

Az	 algériai	 háború	 elején	 Camus	 olyan	 egyezség	 létrejöttén	 fáradozott,	 amely	mindkét	
oldalon	megkímélte	volna	 a	 civil	 lakosságot	 (Beauvoir	nevetséges	próbálkozásnak	 tartotta,	
mivel	a	háború	civil	közösségek	közt	zajlott).	Miután	kezdeményezése	kudarcba	fulladt,	és	
megszűnt	a	tárgyalási	alap	az	FLN2	vezette	muszlimok	és	a	francia	algériaiak	között,	Camus	
semleges	álláspontra	helyezkedett,	amiért	aztán	folytonos	támadások	érték.	Az	FLN	1962-es	
győzelmével	–	Camus	halála	után	két	évvel	–	azonnal	megindult	a	pied-noirok3	kivándorlása,	
és	a	mostani	utcákat	járva	nevetséges	bizakodásnak	tartom,	hogy	azt	hittem,	Camus	Algírjának	
nyomaira	bukkanhatok	–	mintha	egy	Angliába	utazó	amerikai	azt	remélné,	hogy	megnézheti	
Dickens	Londonját.	Egyéb	kalauz	híján,	mégis	 az	 ő	 1947-ből	 származó	pontos	 útmutatása	
szerint járom a várost:

„A fiatal utazó azt is észre fogja venni, hogy Algériában szépek a nők. A legjobb alkalom, hogy 
meggyőződjünk erről, ha egy áprilisi vasárnap délelőtt Algírban, a Michelet utcában kiülünk az 
egyetem kávézójának teraszára. [...] Álszemérem nélkül megcsodálhatjuk őket: azért jöttek.”

Tíz	évvel	később	a	Rue	Michelet	divatos	kávézói	az	FLN	robbantási	akciójának	fő	célpont-
jai	 lettek,	és	most,	egy	esős	októberi	péntek	délelőttön	(a	muszlim	vasárnapon)	 felkeresem	

1 Az idézeteket Albert Camus írásainak alábbi magyar kiadásai alapján közöljük: Sziszüphosz mítosza	–	válogatott 
esszék és tanulmányok (Magvető,	 1990;	 ford.	 Ferch	Magda,	Nagy	Géza,	 Réz	 Pál,	 Szabolcs	Katalin,	Vargyas	
Zoltán,	Vásárhelyi	Júlia);	Noteszlapok I.	(Bethlen,	1993;	ford.	Fázsy	Anikó).

2 Front	de	Libération	Nationale	[Nemzeti	Felszabadítási	Front]:	1954-ben	alakult	baloldali	párt,	a	Franciaország	
elleni	1962-ig	tartó	függetlenségi	harc	vezető	mozgalma.	1962–1988	között	Algéria	egyetlen,	azóta	legnagyobb	
parlamenti pártja.

3 Pied-noir [feketelábú]: francia kivándorlók algériai leszármazottja. (A kifejezés a francia gyarmatosítás kezdeti 
időszakából	 ered,	 amikor	 a	 megszálló	 katonák	 fekete	 csizmája	 után	 minden	 franciát	 így	 neveztek	 Algéria	
őslakosai.)	
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a	Didouche	Mourad	utcát,	ahogy	most	nevezik.	A	kávézóban	vágni	lehet	a	füstöt,	ezért	oda-
kint	ülök	le	egy	padra.	Farmeros,	bőrdzsekis	férfiak,	bicegő	férfiak,	cigarettára	gyújtó	férfiak,	
szatyrot	 cipelő	 nők,	 arcuk	 elkendőzve,	 lábuk	 testszínű	 harisnyában.	Aztán	 a	 nők	 éjszakára	
teljesen	eltűnnek.

Camus	számára	a	nők	szépsége	csak	része	volt	annak	a	tömérdek	érzéki	benyomásnak,	me-
lyeket	elragadtatottan	ünnepelt.	Aznap	este	egy	nők	nélküli,	füstös	étteremben	sört	rendelek.	
Az	üvege	zöld	színű,	és	ez	a	legtöbb	élvezet,	amit	nyújt.	Az	étel	–	csirke,	nyársonsült,	kuszkusz	
–	tányéron	érkezik,	és	a	fele	ott	is	marad.	Szállodámba	visszatérve	–	zaklatottan,	keményítőtől	
felfúvódva,	fáradtan	–	Camus	naplóját	olvasom	az	ágyban:

„Nem öröm utazni. Inkább lelki-szellemi próbatétel. Ha kultúrán legbensőbb érzékünk – az 
örökkévalóság iránti fogékonyság – működtetését értjük, akkor a kultúra miatt utazunk.”

Reggelre	felszakadozik	a	felhőzet,	napfény	önti	el	az	öblöt.	Még	a	szél	is	a	fény	egy	fajtá-
jának látszik. Erkélyem rácsának árnyéka arab írás. Még az erkélyen mászkáló hangyáknak is 
van	árnyéka	–	parányi	oldalkocsi.

Lenn,	 az	 úton,	 árnyékmatracon	 siklanak	 az	 autók,	 kicsit	 távolabb,	 két	 hosszú	 sorban,	
kankalinsárga	taxik	állnak.	Várakozni,	sárhányónak	dőlni,	cigarettázni	és	beszélgetni,	kutya-
piszkot	 félrerúgni	 –	 ezek	 a	 taxisofőr	 életének	 igazi	megnyilvánulásai,	 utast	 furikázni	 pihe-
nésmegvonó	zaklatás.	A	taxik	mögött	zsúfolt	vasútállomás,	mögötte	kikötő.	Még	messzebb	a	
part	karéja	s	az	öböl,	mely	ködbe	vész.	Néhány	teherszállító	vesztegel	a	kék	vízen.	A	tenger	
függőlegesnek	látszik,	a	hajók	rajta	a	mintázat,	mint	egy	tapétán.

„Semmi	nem	marad	fenn	abból,	amit	Camus	nagyra	tartott	a	kultúrában”,	írtam,	de	most	
a	 napsütötte	 utcára	kilépve	hozzáteszem:	 a	 fényt	 kivéve.	Városszerte	 építkezéseket	 látni,	 a	
nap	hatalmas	gödrökbe	ontja	sugarait.	Csábító	gondolat,	hogy	fénytározókban	próbálják	ösz-
szegyűjteni	és	elraktározni	a	nap	energiáját.	Algír	lassan	és	módszeresen	iparvárossá	csúful.	
Szükség	szépséget	ront.	A	fény,	melynek	mindegy,	hová	esik,	itt-ott	a	régi	francia	bérházak	
porladó festésére vetül.

A	forró	utcán	kanyargó	taxi	Belcourt-ba	visz,	Algírnak	abba	a	részébe,	ahol	Camus	felnőtt.	
A	főutcán	szállok	ki	és	megkérdezek	egy	barátságos	postást	–	mostantól	felesleges	ez	a	jelző,	
mert	mindenki	roppantul	barátságos	–,	tudja-e,	melyik	utcát	nevezték	Rue	de	Lyonnak	a	for-
radalom	előtt.

–	Ici –	mondja	a	földre	mutatva.	–	Rue	Mohamed	Belouizdad.
–	Ici?
–	Sí.
Felnézek	a	számokra	és	látom,	épp	a	93-as	előtt	állok.	Camus	apja	az	első	világháborúban	

esett	el,	amikor	Albert	még	egyéves	sem	volt,	és	az	anyja	meg	a	nagyanyja	nevelte	 fel	 itt.	
Nincs	 jel	vagy	emléktábla.	Megkérdezek	valakit,	 itt	 lakott-e	Albert	Camus,	de	nem	tudják,	
kiről	beszélek.

Egyemeletes	 épület,	 utcára	 néző	 erkéllyel,	 pontosan	 olyan,	 mint	 Az idegen4-ben,	 ahol	
Meursault a vasárnapot múlatja anyja temetése után. A földszinten ruhatisztító és órajavító. Az 
utcát	fügefák	szegélyezik.	Emberek	várnak	a	sorban	érkező	buszokra,	egyesek	bámészkodnak,	
mások nem. Az eget telefon- és áramvezetékek szabdalják.

Ebbe	a	lakásba	jött	el	egy	tanár	Albert	iskolájából	megkérdezni	a	fiú	anyját,	hogy	megpá-
lyázna-e	egy	gimnáziumi	ösztöndíjat.	Ez	fordulópont	volt	Camus	életében,	és	hasonlóan	sok	
munkásosztálybeli	 gyerekhez,	 aki	 előtt	megnyílt	 a	 könyvek	világa,	 sosem	 felejtette	 el,	mit	
köszönhet a tanítójának.

Hasonlóképp és visszafordíthatatlanul az én életemet is megváltoztatta az egyik tanárom. 
Az	első	író,	akinél	az	osztálykülönbségek	érzékeltetésével	találkoztam,	D.	H.	Lawrence	volt	a	
Szülők és szeretők-ben.	Nem	sokkal	később	Jimmy	Porter	tirádáit	hallgathattam	John	Osborne	
Dühöngő ifjúság-ából.	Aztán	Raymond	Williamstől5	megtanultam,	hogy	milyen	politikai	és	
morális	következményekkel	és	kötöttségekkel	jár,	ha	kívül	nevelődsz	azon	az	életen,	amelybe	
beleszülettél.	Végezetül,	Camus-ben,	aki	a	legnagyobb	utat	tette	meg,	találtam	valakit,	aki	a	
legőszintébb,	legemberibb	módon	ismerte	el,	hogy	hányféleképpen	maradt	függésben	szárma-
zásának	körülményeitől.	Ennek	megértése	nem	volt	fájdalommentes,	ám	az	Osborne-tól	és	a	
hozzá hasonlóktól teljesen idegen felfogása révén végül elért „valami megfizethetetlent: nem 
volt	keserűség	a	szívében”.

Ezért	jöttem	ide:	hogy	azonosuljak	vele,	hogy	útmutatást	kapjak	tőle.
A	tengerhez	tartok,	de	nem	jutok	odáig.	Valami	mindig	elválaszt	tőle,	dokkok	vagy	utak.	

Nyoma sincs a plage de l’Arsenalnak6,	ahol	Camus	először	pillantotta	meg	a	Földközi-tenger	
szépségét.	Most	dokkokon	kívül	egyebet	nem	 látni.	Az	eget	 lassanként	elborítják	a	 felhők.	
Az	imára	hívó	szó	egy	hangszóróból	jön,	torz	és	gépies,	akár	a	műszakváltást	jelző	gyári	kürt	
búgása.

Végül	–	nem	tudom,	mi	másnak	nevezhetném	–	egy	földsávhoz	érek	a	tengernél.	Nem	a	ki-
kötőhöz	tartozik,	és	bár	a	tenger	homokos	részt	nyaldos,	nem	is	strand.	Ami	fedi,	a	szó	építőipari	
értelmében	homok.	Mindenütt	limlom	és	szemét.	Az	égen	csúcsforgalom:	felhőkonvojok.

4 Albert Camus: Az idegen (Európa,	2016.;	ford.	Ádám	Péter	és	Kiss	Kornélia.	Gyergyai	Albert	több	kiadást	megélt	
1948-as fordításában Közöny a címe.) 

5 Raymond	Williams	(1921–1988):	walesi	kultúrtörténész,	író	és	kritikus.	
6 Plage	de	l’Arsenal,	itt:	sólyapart.
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Matthew	Arnold	a	La	Manche-t	nézve	Szophoklészre	gondolt	és	a	„hűség	tengerére”7,	mely	
azóta	visszahúzódott.	Camus-re	gondolok	és	a	szépségre,	mely	egyre	kijjebb	szorul	a	partról	az	
olajfoltos	tengerre.	Az	egymást	érő	hullámok	örök	ismétlődésében	némi	kimerültséget	érzek.	
Lehet,	hogy	itt	sosem	volt	heves	a	hullámverés,	de	nehéz	nem	arra	gondolni,	hogy	elvettek	
valamennyit	az	életerejéből.

Camus	az	abszurdról	írott	híres	tanulmánya	végén	azt	mondja,	boldognak	kell	képzelnünk	
Sziszüphoszt.	Itt	könnyebb	úgy	képzelnünk,	hogy	arra	gondol:	„Megéri	a	fáradságot?”,	mert	
ha	ezen	az	emelkedőn	görgetné	felfelé	szikláját,	a	tetején	egy	kupac	szemét	várná	–	és	miután	
a	kő	visszagurult,	 lent	egy	még	nagyobb.	Könnyebb	úgy	képzelnünk	Sziszüphoszt,	hogy	a	
cigarettát	várja,	melytől	erőfeszítése	közben	zihálni	fog,	és	amelynek	csikkje,	miután	eldobta,	
a lenti szeméthalmot gyarapítja. De talán még ebben is van vigasz: minél nagyobb az alsó 
szemétdomb,	annál	rövidebb	utat	kell	a	sziklával	megtennie,	míg	végül	nincs	mit	megmásznia,	
mert a szemét mindent egyenletesen elborít. Ami növekedés.

Miközben	továbbmegyek,	újra	kisüt	a	nap	és	zöldesfeketére	kormozza	a	tenger	felett	fénylő	
felhők	szegélyét.	Az	út	és	a	tenger	között,	a	felhők	közül	kisütő	nap	prériszerű	fényzuhatagá-
ban	néhány	fiú	futballozik.	A	pálya	rőt	színben	ragyog.	A	labda	magasra	száll,	és	e	fiatal	életek	
minden	képessége	rá	összpontosul.	Ahogy	a	labda	fönt	megáll	–	fehér	hold	a	felhők	fala	előtt	
–,	egyszerre	kézzelfoghatónak	tetszik	a	mindenség,	és	két	ellentétes	érzés	tölt	el:	mennyi	szép-
ség	van	a	világon	–,	elképzelhetetlen,	hogy	egy	pillanatra	is	nyomorultul	érezzük	magunkat;	
mennyi	mocsok	van	a	világon	–	elképzelhetetlen,	hogy	egy	pillanatra	is	boldognak.

Camus	számára	Orán,	A pestis	városa,	„az unalom ártatlanság és szépség által ostromlott 
fővárosa”,	Algír	 tükörképe	volt,	„a por és a kő városa”,	mely	„hátat fordít a tengernek”. 
Algéria	függetlenné	válása	után	kétszázezer	európai	hagyta	el,	és	egy	ideig	lakatlannak	lát-
szott	a	pestis	által	megtizedelt	 lélekszámú	város.	Mára	még	a	por	is	eltűnt,	de	itt-ott	furcsa	
szagot	érezni:	száraz	doh	vagy	dohos	por,	ilyesmi.	Talán	a	múlt	e	tartós	kipárolgása	miatt	tűnik	
európaibbnak,	mint	Camus	esszéinek	Algírja,	mint	maga	Algír.	Nem	mintha	jelen	volnának	 
európaiak,	de	vannak	üzletek	a	portékáikkal:	ruhaneműk,	lemezek.	Még	a	legpárizsibb	üzlet-
ből	is	akad:	egy	fehérneműbolt.

Kiveszek	egy	szobát	a	korábban	Rue	d’Arzew	nevet	viselő	Larbi	Ben	M’hidi	utcán:	árkádos	
utca	sárga	díszítésű	fehér	házakkal.	Camus	itt	élt	egy	ideig	a	67-ben,	hajdani	lakhelye	fölött	
most	egy	látszerész	műhelye	és	egy	lemezbolt	van.	Utóbbiból	oly	vékonyka	zene	szivárog,	
mintha zsebmagnóból szólna. Kisétálok a nagy sugárutak egyikére. Jellegzetes mediterrán sé-
tánynak	látszik	–	díszburkolatos	járda,	pálmafák,	fehér	épületek	balra,	a	kék	ég	jobbra.	Minden	
arra	vall,	hogy	 jobbra,	 lenn	a	 tenger	következik,	ám	arra	 fordulva	két	autópályára,	dokkok	
tömegére	és	mindezek	mögött	egy	hatalmas	hullámtörő	gátra	látni.	„Nyilvánvaló	a	szándék:	
hatalmas	kikötővé	alakítani	a	legfényesebb	öblöt”,	írta	1939-ben,	és	ez	mára	megvalósult.	A	
tenger kiszorult a nyílt vízre.

Néhány	percnyire	a	Boulevard	Gallieni,	melyből	Boulevard	de	la	Soummam	lett,	még	min-
dig	szemet	gyönyörködtető.	Olyan	széles,	hogy	szinte	reggeltől	estig	beragyogja	a	nap,	nem	
csak	egy	órára	kukkant	be,	mint	Manhattan	kanyonszerű	utcáiba.	Camus	elnézegette,	hogyan	
andalognak	itt	a	fiatal	férfiak	és	nők	a	hollywoodi	sztárok	divatja	és	stílusa	szerint.	Most	senki	
nem	korzózik,	a	járókelők	feltűnés	nélkül	igyekeznek	úti	céljuk	felé.	Nők	sietnek	tova,	és	estére	
teljesen	eltűnnek:	nincs	alkonyi	díszszemle,	csak	egy	lassú	átmenet	a	férfiak	éjszakájába.

Utolsó	előtti	napomon	taxit	fogok,	és	az	Algírtól	hetven	kilométerre	található	Tipasa8 római 
kori romjaihoz hajtatok a tengerparti úton. Amikor a városból kifelé húzva megkezdjük a hosz-
szú	kanyart,	az	idő	nyugodt,	később	eső	pettyezi	a	szélvédőt.	Nehéz	közömbösen	viszonyulni	
az	 időjáráshoz,	és	e	napon,	amikor	olyan	fontos,	hogy	süssön	a	nap,	a	Tipasába	visszatérő,	
„a	kihalt	és	nedves	mezőn”	lépkedő	Camus-re	gondolok,	aki	azt	az	erőt	próbálta	megtalálni,	
amely	„segít	elfogadnom	a	dolgokat	olyannak,	amilyenek,	ha	már	egyszer	felismertem,	hogy	
nem	tudok	változtatni	rajtuk”.	Mint	egy	végtagom	elvesztésébe,	oly	nehéz	belenyugodnom,	
hogy ma esni fog.

Hegyeken	autózunk	át,	majd	kiérünk	egy	unalmas	parti	útra.	Félig	kész	épületek	mellett	
megyünk	el,	fordított	gyökérként	acélrudak	merednek	a	betonoszlopok	tetejéből:	anti-romok.	
Aztán	tízpercnyire	Tipasától	kék	öblítést	kapnak	a	felhők,	tisztulni	kezd	az	ég.	Vékony	fák	ár-
nyéka	ásít	és	nyújtózkodni	kezd.	Mire	a	romokhoz	érek,	az	ég	ragyogó	kék,	ráterül	a	Chenoua-
hegy	púpjára.	A	romok	jobbra,	közvetlenül	a	tengerparton	állnak:	csonka	oszlopok	és	eltűnt	
épületek	poros	maradványai.	A	tenger	tengerszínű,	a	hőmérséklet	őszi:	langymeleg	csípős	él-
lel.	Átsétálok	az	antikvitás	maradványain,	mígnem,	közel	a	part	szikláihoz,	egy	barna	sírkőhöz	
érek:	vállmagas,	egylépésnyi	széles.	Rajta	vékonybetűs	véset:

ITT	MEGÉRTEM,
MIT NEVEZNEK
DICSŐSÉGNEK:
A	JOGOT,	HOGY
MÉRTÉKTELENÜL
SZERESSÜNK.–
ALBERT CAMUS

7 Matthew	Arnold	(1822–1888):	angol	költő	és	kritikus	Doveri part	című	versére	utal	(ford.	Lakatos	Kálmán).
8 Tipasa	(újabban	Tipáza):	ősi	város	Algírtól	nyugatra,	az	azonos	nevű	tartomány	székhelye.	
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Camus	halála	után	a	barátai	állították	a	követ.	Azóta	valakik	vésővel	vagy	késsel	lekaparták	
róla	a	nevét,	és	az	erózió	majdnem	olvashatatlanná	tette	a	Nász Tipasában	című	esszéjéből	vett	
szavakat.	Még	néhány	évtized,	s	az	őket	ihlető	napfény	és	a	tenger	teljesen	eltünteti	a	betűk	
rovátkáit.

Ha	volt	célja	jövetelemnek,	akkor	elértem.	Időnként	úgy	felhabzik	némelyik	hullám,	mint-
ha	egy	hatalmas	tárgyat	zúdítottak	volna	a	tengerbe.	A	legyekről	nehéz	nem	tudomást	venni,	
birizgálják	az	arcomat.	Egymásra	torlódnak	a	hullámok.	A	láthatár	a	felhők	kék	szünete.	Leg-
inkább	Camus-nek	„a	természet	és	a	tenger	féktelen	csapongásá”-ról	szóló	két	tipasai	esszéje	
vonzott	engem	Algériába.	Most,	itt	lévén,	tudatában	vagyok,	hogy	olyan	hőfokú	átélésre	vá-
gyom,	amilyet	nem	érzek.	Az,	hogy	ilyen	tökéletesen	megírta	az	élményt,	gátol	abban,	hogy	
oldott	legyek.	Amit	itt	fel	lehet	fedezni,	Camus	már	felfedezte,	sőt	újra	felfedezte	a	Visszatérés 
Tipasába	című	esszéjében.	Író	és	olvasó	sajátos	meghittségén,	meg	azon	kívül,	hogy	„ez	az	a	
hely,	melyről	Camus	írt	két	nagy	esszéjében”,	nincs	mit	átérezni.

Olvasunk	könyveket,	és	néha	ajánljuk	őket	a	barátainknak.	Olykor	még	a	szerzőnek	–	vagy	
a	szerzőről	–	is	írunk,	hogy	elmondjuk,	mit	jelentett	nekünk	a	könyve.	Még	ritkábban	elme-
gyünk	valahova	azért,	amit	írtak	róla,	és	utazásunk	egyszerre	lesz	a	hálánk	kifejezése	és	egy	hi-
ányérzet	megszüntetése.	Idejönni,	az	emlékkő	mellé	ülni	és	újraolvasni	a	két	esszét,	tanúságté-
tel	amellett,	ami	a	legjobb	bennünk,	mintha	saját	kezűleg	kézbesítenénk	a	köszönőlevelünket.

Utolsó algíri estémen felkeresem a függetlenségi háborúban elesett millió algériainak emelt 
Mártírok	Emlékművét.	Egy	olyan	magaslaton	áll,	melyről	a	várost	és	a	tengert	is	látni,	és	sá-
torszerűen	összehajló	óriási	pálmaleveleket	mintáz.	A	csúcs	alatt,	a	középpontban	öröktűz	ég,	
melyet	élő	szoborként	őriz	két	katona.	Körvonaluk	látomásszerűen	lebeg	a	lángok	melegétől.	
Kijjebb,	a	levelek	száránál,	az	FLN	gerilláit	ábrázoló	hatalmas	bronzalakok.

Ha	van	emlékmű,	amelynek	a	nagyot	akarástól	toronyház	jellege	lett,	akkor	ez	az.	Minden	
általam	látott	háborús	emlékmű	közül	ez	hatott	rám	legkevésbé,	ez	a	legkevésbé	személyes.	
Azt	 sugallja,	 hogy	a	vértanúság	csak	nagysággal	kifejezhető.	Hogy	a	mártír	 óriási	 dologra	
vállalkozik,	és	ennek	nyomasztó	súlya	alatt	komoran	cselekszik.	Nem	az	önfeláldozásnak	állít	
emléket,	hanem	saját	rendíthetetlenségének:	a	mérnöki	tudásnak,	a	kézzelfoghatóság	meggyő-
ző	erejének,	a	beton	időtállóságának.	A	városból	minden	mást	túlél	majd,	kivéve	az	eget,	amely	
körülveszi.	Egyedül	ebben	közös	a	Tipasa	romjainál	halványuló	emlékkővel.

Fordította és jegyzetekkel ellátta:
Szilágyi Mihály
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